
Activiteitenverslag 2020:

Kittenopvang Moederloos is in 1993 opgericht. Na bijna 20 jaar kittens opgevangen te
hebben, is op 3 januari 2012 middels een notariële akte Stichting Kittenopvang Moederloos
opgericht.

Vanaf 01-01-2020 hebben wij meerdere malen het gehele jaar door een attentie geplaatst
over de seminar “Kittens flessen vanaf 1 dag oud” voor asielen, cattery’ s,
dierenambulances, dierenartsen en assistentes. Daarnaast adviezen over katten.

In Februari hebben wij een mooie donatie van de Groene Sluis, de Groene zus en de Groene
haven t.w.v. € 1200,- Dit geld hebben wij gebruikt voor luchtreinigers die bacteriën, virussen
en schimmels in de lucht dood. I.v.m. de corona waren de luchtreinigers uitverkocht en
hebben wij deze uiteindelijk rond september binnen gekregen.

In juni 2020 hebben wij een uitbraak van Feline Panleukopenie virus (FPV) gehad in onze
opvang. Wij zijn hierdoor 21 kittens verloren. De gastgezinnen waar mogelijk deze
kattenziekte heeft gezeten, zijn voor 18 maanden gesloten om ervoor te zorgen dat het virus
ook echt niet meer aanwezig is. Wij hebben samen met Stichting Zwerfkatten Nederland
alles onderzocht en hebben weten te achterhalen waar de bron was.
Doordat iedereen hier enorm emotioneel onder was, zijn alle gastgezinnen even een paar
weken dicht geweest. Als team draag je dit met zijn allen en iedereen was er stuk van.

In Juli mochten wij het goede doel van Zooplus zijn en hiermee hebben enorm veel mensen
hun punten voor ons ingeleverd in een aantal maanden. Deze punten zijn omgezet in
benodigdheden voor de kittens.

In september zijn 2 van de gastgezinnen begonnen met de studie Vakbekwaamheid besluit
houder van dieren - Honden en katten. Hiervoor hebben de 2 dames 4 maanden stage
gelopen bij Dierentehuis Flevoland. Beide gastgezinnen hebben hun diploma gehaald.

Door de stage is er tussen Kittenopvang Moederloos en het Dierentehuis Flevoland een
mooie samenwerking opgezet wat ten goede gaat voor de kittens in het asiel. De
gastgezinnen van het asiel worden volledig ingewerkt betreffende wat te doen bij kittens,
leeftijd schatten, ziektes constateren en handelen. Hier zijn beide partijen erg blij mee.

In 2020 hebben wij 93 kittens opgevangen.



Activiteitenverslag 2019

Kittenopvang Moederloos is in 1993 opgericht. Na bijna 20 jaar kittens opgevangen te hebben, is op
3 januari 2012 middels een notariële akte Stichting Kittenopvang Moederloos opgericht.

In 2019 hebben wij 124 kittens en 5 moederpoezen opgevangen. We hebben dit jaar enorm veel last
gehad van zieke (binnengekomen) kittens waarbij langdurige zorg nodig was. Niesziekte, vieze oogjes
en longworm zijn hier voorbeelden van.

Behalve de opvang en verzorging van deze jonge dieren hebben wij in 2019 hard gewerkt aan het
werven van fondsen en het verder vergroten van onze naambekendheid door in radio programma te
zijn geweest en via netwerken contacten gelegd.

Wij hebben een management van 4 personen waardoor we als team sterk staan en beter kunnen
begeleiden qua gastgezinnen. Elk persoon qua management heeft zijn eigen specialiteit.  Ook hebben
de personen van het management ieder een taak in de stichting, zoals de mail, Social media,
plaatsingscontracten registreren bij backhome, de spoedlijn etc. Hierdoor zijn wij sneller met
reageren op een hulpvraag via iedere mogelijkheid die wij mensen bieden.

Bij Dierenlot is er bij de 2e dierenlotdag van 2019 een les “1ste hulp bij gevonden kittens” gegeven
door Patricia. Deze is tevens opgenomen via een camera zodat deze voor de beneficianten van
Dierenlot terug te zien is op hun website.

We hebben via dierenambulance Noord Veluwe vele kittens dit jaar gehad. 2 daarvan zijn Zippo en
Dani. Beide kittens hebben meerdere orthopedische problemen en hiervoor hebben wij een
orthopeed ingeschakeld om deze operatie(s) uit te voeren. Omdat de kosten zeer hoog waren is er
een tikkie actie gedaan met veel donaties.
Daarnaast hebben wij 5 kittens met een hartaandoening gehad waarvan er 1 kitten met ernstige
hartaandoening een echo heeft gekregen om hier zeker van te zijn. Het kitten is geplaatst bij lieve
mensen die de conditie van het kitten weten. 1 kitten is aan zijn hartprobleem met 12 weken
overleden.

Kittenopvang Moederloos betaald voor 2 gastgezinnen de kosten van het opvangen. Op onze
facebookpagina word meer informatie gegeven over ziekte, gedrag en leuke tips.
Wij hebben tevens Instagram zodat wij meerdere mensen kunnen bereiken.

Voor de kerst hebben meerdere gastgezinnen in kerstpak bij de Jumper gestaan voor mensen die
met een kerstvrouw / rendier / levende kerstboom en een sneeuwpop op de foto wilde.
Er is aan het einde van het jaar een kerstveiling gehouden. Meerdere bedrijven hebben hieraan mee
gewerkt en we hebben hier een mooie donatie mee mogen ophalen.



Activiteitenverslag 2018

Kittenopvang Moederloos is in 1993 opgericht. Na bijna 20 jaar kittens opgevangen te hebben, is op
3 januari 2012 middels een notariële akte Stichting Kittenopvang Moederloos opgericht.
In 2018 hebben wij 120 kittens en 7 moederpoezen opgevangen. We hebben dit jaar veel zieke
kittens gehad waarbij langdurige zorg nodig was. Behalve de opvang en verzorging van deze jonge
dieren hebben wij in 2018 hard gewerkt aan het werven van fondsen en het verder vergroten van
onze naambekendheid.
Wij hebben nu een management van 4 personen waardoor we het als team sterker staan en beter
kunnen begeleiden qua gastgezinnen. Elk persoon qua management heeft zijn eigen specialiteit.
Wij zijn lid geworden van stichting Dierenlot. Bij de eerste Dierenlotdag is er een persoon niet
gekomen om les te geven. Patricia heeft deze dag de les “1ste hulp bij gevonden kittens gegeven bij
Dierenlot. Kittenopvang Moederloos heeft in 2018 zeer nauw samengewerkt met Stichting Zuiderzee
Zwerfdieren. Bij vangacties van verwilderde kittens en katten, kwamen de verwilderde kittens naar
Kittenopvang Moederloos en vingen wij moederpoezen op totdat de kittens gespeend mochten
worden. Patricia Sluiter is ook dit jaar meerdere malen benaderd door dierenartsen in Nederland
over het juist handelen bij een kitten. De samenwerking met landelijke dierenartsen vergroot zich
steeds meer.  Zij heeft ook dierenartsen Lelystad les gegeven in “Kittens flessen vanaf 1 dag oud”en
als dank heeft de kittenopvang een donatie gekregen.
We hebben via dierenambulance Noord Veluwe vele kittens dit jaar gehad. Op 11-02-2018 hebben
wij Makkie binnen gehad. Een kitten van enkele maanden oud. Gevonden naast de snelweg met een
bovenbeenbreuk. Er zijn hoge medische kosten gemaakt maar het ventje is helemaal genezen van
zijn lelijke breuk.
Kittenopvang Moederloos betaald voor 2 gastgezinnen de kosten van het opvangen. 1 van deze
gastgezinnen is een nieuw gastgezin.
Krista Sinke (kattengedragstherapeuten)  is ons aanspreekpunt voor vragen over gedrag en versterkt
ons team hierin. Dit jaar is zij meerdere malen door de gastgezinnen benaderd voor een situatie en
door een nieuwe eigenaar. Krista heeft tijdens een vergadering (in het pand van Gaus) ook nog les
gegeven aan de gastgezinnen over het gedrag. Hier was behoefte aan. Daarnaast heeft Krista een
document gemaakt voor nieuwe eigenaren om de introductie van het kitten / de kittens juist te laten
verlopen. Dit voorkomt enorm veel verdriet en ellende.
Kittenopvang Moederloos heeft haar netwerk zo groot uitbreiden en werkt nauw samen met
meerdere kittenopvangen. De begeleiding wordt gegeven door onze oprichtster Patricia Sluiter aan
deze kittenopvangen. Door het netwerk uit te breiden (Landelijk) kunnen wij meer kittens onderling
onderbrengen met de kennis dat de kittens in juiste instanties zitten waar de (medische)zorg goed
geboden kan worden.
Patricia Sluiter is begonnen bij de kattenacademie in het lesgeven in “kittens flessen vanaf 1 dag
oud”.
Wij hebben via doneeropmaat.nl veel benodigdheden gekregen. Mensen konden in plaatst van een
donatie qua geld, een donatie qua ontworming, voer, kittenmelk, vlooienpipetjes of kattengrind
geven.
In verband met de enorme drukte is het niet meer mogelijk om particulieren te begeleiden. Onze
website (gemoderniseerd) is hierop aangepast waardoor mensen informatie kunnen vinden over een
situatie waar ze inzitten.
Op onze facebookpagina word meer informatie gegeven over ziekte, gedrag en leuke tips.
Wij hebben nu ook Instagram zodat wij meerdere mensen kunnen bereiken.
Er is aan het einde van het jaar een kerstveiling gehouden. Meerdere bedrijven hebben hieraan mee
gewerkt en we hebben hier een mooie donatie mee mogen ophalen.



Activiteiten verslag 2016: 

Kittenopvang Moederloos is in 1993 opgericht. Na bijna 20 jaar kittens opgevangen te hebben, is op 

3 januari 2012 middels een notariële akte Stichting Kittenopvang Moederloos opgericht. 

2016 bleek een relatief rustig jaar met “slechts” 82 opgevangen kittens. Behalve de opvang en 

verzorging van deze jonge dieren hebben wij in 2016 hard gewerkt aan het werven van fondsen en 

het verder vergroten van onze naambekendheid. 

Kittenopvang Moederloos heeft in 2016 zeer nauw samengewerkt met Stichting Zuiderzee 

Zwerfdieren. Bij vangacties van verwilderde kittens en katten, kwamen de verwilderde kittens naar 

Kittenopvang Moederloos. 

Patricia Sluiter is meerdere malen benaderd door dierenartsen in Nederland over het juist handelen 

bij een kitten. De samenwerking met landelijke dierenartsen vergroot zich steeds meer. 

Wij hebben via voor en na foto’s van binnengekomen kittens en de verhalen hierbij een mail 

verzonden naar alle mensen die ooit een kitten bij ons geadopteerd hebben of onze hulp hebben 

gevraagd met de vraag of deze mensen een kleine donatie willen doen. Dit was een groot succes. 

Kittenopvang Moederloos is aan het berekenen of de kosten voor de gastgezinnen van de 

allerkleinste betaald kunnen gaan worden door de stichting. Wij hopen erop dat hierdoor er meer 

mensen de allerkleinste willen opvangen. Deze gastgezinnen kunnen niet werken om bijvoorbeeld 

medische redenen en hebben een laag inkomen. Door de kosten te betalen, kunnen wij de mensen 

helpen en helpen de mensen ons en de kittens.  

Er zijn meerdere bijeenkomsten geweest om alles zo goed mogelijk te laten verlopen qua medische 

zorg, ziektes en  communicatie. Hierdoor zijn wij 1 team en goed op elkaar afgestemd waardoor en 

snel, goed en direct gehandeld kan worden. 

Kittenopvang Moederloos wil haar netwerk zo groot mogelijk uitbreiden en werkt nauw samen met 

meerdere kittenopvangen. De begeleiding wordt gegeven door onze oprichtster Patricia Sluiter aan 

deze kittenopvangen. Door het netwerk uit te breiden (Landelijk) kunnen wij meer kittens onderling 

onderbrengen met de kennis dat de kittens in juiste instanties zitten waar de (medische)zorg goed 

geboden kan worden.  

In 2016 zijn wij meerdere malen op de radio geweest om mensen te attenderen op onze 

kittenopvang waardoor mensen hopelijk geen kittens meer dumpen maar ons gewoon bellen als er 

hulp nodig is.  

Aan het einde van het jaar hebben wij samen met Stichting Zuiderzee Zwerfdieren een fantastische 

kerstfair gehad waar de mensen samen met de kerstvrouw, kerstman, levende sneeuwpop, Rudolph 

het rendier en een levende kerstboom op de foto konden. Dit waren allemaal gastgezinnen van 

Kittenopvang Moederloos. Hiermee is een heel mooi bedrag opgehaald.  

 



 
Activiteiten verslag 2015: 
Kittenopvang Moederloos is in 1993 opgericht. Na bijna 20 jaar kittens opgevangen te 

hebben, is op 3 januari 2012 middels een notariële akte Stichting Kittenopvang Moederloos 

opgericht. 

2015 bleek een rustig jaar te zijn met ‘slechts’ 90 opgevangen kittens.  
Behalve de opvang en verzorging van deze jonge dieren hebben we in 2015 hard gewerkt aan het 

verwerven van fondsen en het verder vergroten van onze naamsbekendheid. Stichting Kittenopvang 

Moederloos haalt ook fondsen op door het geven van seminars aan dierenartsen en cattery´s. De 

seminars betreffen het flessen van kittens vanaf 1 dag oud en het gebruik van medicatie bij kittens 

en moederpoes. In 2015 hebben zijn er meerdere seminars gegeven.  

Groenhorst Collega Barneveld: 3 leerlingen hebben een donatie opgehaald voor de kittenopvang.  

Intern hebben we onze website opnieuw vernieuwd en zeer veel informatie, over hoe om te gaan 

met gevonden kittens, toegevoegd.  

Op Facebook trachten we ons meer te profileren, onder meer door advies te geven betreffende wat 

te doen bij gevonden kittens, leeftijd schatten van gevonden kittens en hoe te handelen na het 

vinden van gevonden kittens.  Daarnaast hebben wij een nieuwe facebookpagina aangemaakt voor 

pleegmoeders / kittens voor de huis tuin en keuken katten (EK). Op deze facebookpagina kunnen 

mensen hun moederpoes als pleegmoeder aanmelden als het nest klein is. Hierdoor kunnen wij veel 

kittens een pleegmoeder aanbieden die zelf geen moeder meer hebben en moederpoes een 

pleegkitten aanbieden die haar eigen kittens verloren is. Daarnaast staat er veel informatie op hoe 

het beste te koppelen omdat er bepaalde regels zijn om te kunnen aanleggen bij een moederpoes.  

Ook is er een bijeenkomst geweest voor alle gastgezinnen, zodat iedereen elkaar kon leren kennen 

en men ook kennis kon maken met nieuwe gastgezinnen. We hebben in 2015, 4 nieuwe gastgezinnen 

mogen verwelkomen. Wel zijn we nog steeds op zoek naar nieuwe gastgezinnen, vooral voor de 

allerkleinsten!  

Kittenopvang Moederloos wil haar netwerk zo groot mogelijk maken en werkt nauw samen met 

meerdere kittenopvangen. De begeleiding wordt gegeven door onze oprichtster Patricia Sluiter aan 

de kittenopvangen. Door het netwerk uit te breiden kunnen we meer kittens onderling 

onderbrengen bij diverse kittenopvangen.  

Op medisch vlak hebben wij weinig excessieven gehad. Eén van de kittens is voor de 2e keer 

geopereerd aan haar open verhemelte met zeer goede resultaten dankzij de goede samenwerking 

met de dierenarts.  

In 2015 heeft de stichting besloten dat er geen advies meer gegeven wordt aan particulieren en 

cattery ’s. Al met al hebben we in 2015 via onze spoedlijn vele telefonische spoedmeldingen kunnen 

beantwoorden voor dierenartsen en diereninstanties. De beantwoorde spoedmeldingen betroffen, 

behalve de gevonden en noodlijdende dieren, onder meer adviesvragen van dierenartsen en 

diereninstanties, vragen over ziektebeelden en –behandelingen en hulp bij het grootbrengen van 

zeer jonge dieren. 

Ook hebben wij meegedaan aan een stemactie voor Specsavers. Door de meeste stemmen te 

hebben gekregen door onze leden van de kittenopvang, krijgen wij aan het einde van 2016 een 

geldbedrag. Klanten van Specsavers krijgen na aankoop een muntje en deze mogen de mensen naar 

keuze aan een goed doel geven. Op de balie bij Specsavers staan 2 goede doelen potten.  



Kittenopvang Moederloos heeft met de samenwerkende Stichting Zuiderzee Zwerfdieren op een 

symposium gestaan op de Uithof in Utrecht voor bekendheid qua zwerfdieren in Nederland 

en wat hiervoor de beste aanpak is om dit te minimaliseren.  

Op de kerstfair van Stichting Zuiderzee Zwerfdieren heeft Kittenopvang Moederloos in 2015 

een geldbedrag opgehaald. Oprichtster Patricia Sluiter stond daar als kerstvrouw en voor 

een kleine bijdrage kon men met de kerstvrouw op de foto.  

Eind december stonden er 3 meiden bij de opvang. Ze hadden geld ingezameld voor de 

kittenopvang uit eigen initiatief.   



Activiteiten verslag 2014: 
 
Kittenopvang Moederloos is in 1993 opgericht. Na bijna 20 jaar kittens opgevangen te hebben, is op 
3 januari 2012 middels een notariële akte Stichting Kittenopvang Moederloos opgericht. 
 
2014 bleek een relatief rustig jaar met ‘slechts’ 86 opgevangen kittens. Behalve de opvang en 
verzorging van deze jonge dieren hebben we in 2014 hard gewerkt aan het verwerven van fondsen 
en het verder vergroten van onze naamsbekendheid. Stichting Kittenopvang Moederloos haalt ook 
fondsen op door het geven van seminars aan dierenartsen en cattery´s. De seminars betreffen het 
flessen van kittens vanaf 1 dag oud en het gebruik van medicatie bij kittens en moederpoes. Diverse 
rasverenigingsbladen hebben aandacht besteed aan deze seminars en de kennis die op het vlak van 
zeer jonge dieren aanwezig is binnen Stichting Kittenopvang Moederloos. Verder zijn er enkele 
inititatieven geweest, zoals Dierenkliniek De Dierenbus die ‘knittens’ verkoopt waarvan de opbrengst 
ten gunste van Stichting Kittenopvang Moederloos komt. 
 
Intern hebben we onze website vernieuwd en zeer veel informatie, over hoe om te gaan met 
gevonden kittens, toegevoegd. Op Facebook trachten we ons meer te profileren, onder meer door 
advies te geven betreffende kittens flessen, wat te doen bij gevonden kittens, informatie over 
branduitbraak en de gevolgen ervan en de alarmeringssticker voor hulpdiensten.. Ook is er een BBQ 
geweest voor alle gastgezinnen, zodat iedereen elkaar kon leren kennen en men ook kennis kon 
maken met nieuwe gastgezinnen. We hebben in 2014 twee nieuwe gastgezinnen mogen 
verwelkomen. Wel zijn we nog steeds op zoek naar nieuwe gastgezinnen, vooral voor de 
allerkleinsten!  
 
Op medisch vlak zijn in 2014 weinig excessieven geweest. Zo dreigde er in april dreigde kattenziekte 
in de opvang. Na enkele testen en de nodige voorzorgsmaatregelen bleek dit gelukkig vals alarm. 
2014 was het jaar van kitten Toetertje, een kitten dat geboren is met een open verhemelte. Zij zal in 
2015 nog enkele malen een operatie moeten ondergaan, maar met Toetertje gaat het, met dank aan 
alle donaties van zowel onze volgers als van Dierenkliniek de Jol, helemaal goed komen! 
 
Al met al hebben we in 2014 via onze spoedlijn vele telefonische spoedmeldingen kunnen 
beantwoorden. De beantwoorde spoedmeldingen betroffen, behalve de gevonden en noodlijdende 
dieren, onder meer adviesvragen van dierenartsen, cattery’s en particulieren, vragen over 
ziektebeelden en –behandelingen en hulp bij het grootbrengen van zeer jonge dieren. 



Activiteiten verslag 2013: 
 
Kittenopvang Moederloos is in 1993 opgericht. Na bijna 20 jaar kittens opgevangen te hebben, is op 3 
januari 2012 middels een notariële akte Stichting Kittenopvang Moederloos opgericht.  
 
In 2013 zijn er 147 kittens en enkele puppy’s opgevangen. Behalve de opvang en verzorging van deze 
jonge dieren hebben we in 2013 hard gewerkt aan het verwerven van fondsen en het verder vergroten 
van onze naamsbekendheid. Initieel om de Kittenopvang in stand te houden, achteraf bleken de 
verworven gelden hard nodig voor diverse medische zaken binnen de Stichting. Ook zijn we hard op 
zoek naar nieuwe gastgezinnen. 
 
In 2013 hebben we via diverse kanalen getracht de naamsbekendheid van Stichting  Kittenopvang 
Moederloos te vergroten. Zo hadden we in januari een item in het blad Hart voor Dieren, hebben we in 
augustus een Facebook-actie gehad in samenwerking met de Jumper in Bussum, in oktober is in het 
blad Mijn Geheim een artikel geplaatst en in september en oktober hebben onze kittens in de spotlight 
gestaan op de website van SBS6. Ook hebben we in september een item gehad op Nederland 1 in 
het programma ‘Vandaag de Dag’. Een televisiecrew heeft bij één van onze gastgezinnen gefilmd en 
zowel het gastgezin als de oprichter geïnterviewd. Ons doel: gastgezinnen werven. We hebben de 
laatste maanden van 2013 enkele nieuwe gastgezinnen mogen verwelkomen. Wel zijn we nog steeds 
op zoek naar nieuwe gastgezinnen, vooral voor de allerkleinsten! 
 
Dit jaar zijn we aangemeld voor de Free Cone Day van Ben & Jerry’s. De inwoners van Flevoland 
hebben massaal op ons gestemd en we zijn uitgekozen als winnaar van de Free Cone Day Flevoland. 
Ben & Jerry’s is in Lelystad geweest om ijsjes uit te delen aan de aanwezige gastgezinnen en de 
buurtbewoners, die massaal uitliepen. 
 
Ook Melba heeft ons aangewezen als één van de vrijwilligers van het jaar. Al onze gastgezinnen zijn 
verwend met een leuk tasje met diverse salades, toastjes en een presentatieplankje. 
 
Natuurlijk hebben we ook op diverse plekken gecollecteerd. Zo hebben we bij de Jumper in Bussum 
en in Almere een ‘Doe-dag’ gehad, zijn we met een stand op de Kattenbeurs in Oirschot geweest en 
waren we aanwezig bij de Ladies Night in de Intratuin Lelystad. 
 
Stichting Kittenopvang Moederloos haalt ook fondsen op door het geven van seminars aan 
dierenartsen en cattery´s. De seminars betreffen het flessen van kittens vanaf 1 dag oud en het 
gebruik van medicatie bij kittens en moederpoes. Diverse rasverenigingsbladen hebben aandacht 
besteed aan deze seminars en de kennis die op het vlak van zeer jonge dieren aanwezig is binnen 
Stichting Kittenopvang Moederloos. 
 
Intern hebben we onze website vernieuwd en zeer veel informatie, over hoe om te gaan met 
gevonden kittens, toegevoegd. Ook is er een BBQ geweest voor alle gastgezinnen, zodat iedereen 
elkaar kon leren kennen en men ook kennis kon maken met nieuwe gastgezinnen.   
 
Op medisch vlak zijn in 2013 relatief veel uitgaven geweest. Zo hebben we een zuurstofgenerator over 
kunnen nemen, waarmee we in staat zijn om noodlijdende dieren ook ter plekke te kunnen 
behandelen. We hebben diverse (zeer) zieke dieren in de opvang gekregen, variërend van 
baarmoederontsteking, neurologische problemen, complicaties naar aanleiding van noodzakelijke 
operaties en ernstige benauwdheid. In enkele gevallen heeft dit geleid tot overlijden van het dier, maar 
gelukkig hebben we het merendeel kunnen redden. 
 
Al met al hebben we in 2013 via onze spoedlijn telefonische spoedmeldingen kunnen beantwoorden, 
wat resulteerde in 147 opgevangen, hulpbehoevende kittens. De beantwoorde spoedmeldingen 
betroffen, behalve de gevonden en noodlijdende dieren, onder meer adviesvragen van dierenartsen, 
cattery’s en particulieren, vragen over ziektebeelden en –behandelingen en hulp bij het grootbrengen 
van zeer jonge dieren. 
 
 
 



Activiteiten verslag 2012: 
 
Kittenopvang Moederloos is in 1993 opgericht. Na bijna 20 jaar kittens opgevangen te hebben, is 
op 3 januari 2012 middels een notariële akte Stichting Kittenopvang Moederloos opgericht.  
 
In 2012 zijn er 184 kittens opgevangen. 2012 stond in het teken van twee kittens in het bijzonder:  
Zorin en Rouge. 
 
Zorin is in 2011 in onze opvang gekomen met patella luxatie, oftewel twee losse knieschijven. Na 
een oproep op diverse social media, was al zeer snel het benodigde bedrag voor de eerste operatie 
geworven. In februari 2012 is tijdens een operatie Zorins eerste knieschijf weer vastgezet, gevolgd 
door de tweede operatie in juni. Inmiddels maakt Zorin het erg goed en is hij geadopteerd door 
een nieuwe eigenaar. 
 
Rouge is eveneens in 2011 in onze opvang gekomen. Rouge had een tumor in zijn bekje, onder 
zijn tong. In maart 2012 is de tumor verwijderd en is een kweek opgestuurd naar Pathologie. De 
tumor is niet meer teruggekomen. Rouge maakt het goed en is geadopteerd door een nieuwe 
eigenaar. 
 
In 2012 hebben we via diverse kanalen getracht de naamsbekendheid van Stichting Kittenopvang 
Moederloos te vergroten. Er is in april een promotiefilmpje getoond op Omroep Flevoland, in 
augustus heeft de Telegraaf een artikel over onze opvang geschreven, en we hebben op diverse 
locaties gecollecteerd, zoals bij de Intratuin Lelystad, bij Dierenspeciaalzaak De Patrijs in Almere 
en bij de Jumper in Emmeloord. 
 
Stichting Kittenopvang Moederloos haalt onder meer fondsen op door het geven van seminars 
aan dierenartsen en cattery´s. De seminars betreffen het flessen van kittens vanaf 1 dag oud en 
het gebruik van medicatie bij kittens en moederpoes. Diverse rasverenigingsbladen hebben 
aandacht besteed aan deze seminars en de kennis die op het vlak van zeer jonge dieren aanwezig 
is binnen Stichting Kittenopvang Moederloos. 
 
In 2012 hebben wij vijf nieuwe gastgezinnen mogen verwelkomen. Naast de jaarlijkse vergadering 
is in 2012 een chipcursus georganiseerd voor gastgezinnen die hieraan deel wilden nemen. Deze 
interne cursus was een groot succes. 
 
Al met al hebben we in 2012 via onze spoedlijn 147 telefonische spoedmeldingen kunnen 
beantwoorden, wat resulteerde in 184 opgevangen, hulpbehoevende kittens. De beantwoorde 
spoedmeldingen betroffen, behalve de gevonden en noodlijdende dieren, onder meer 
adviesvragen van dierenartsen, cattery’s en particulieren, vragen over ziektebeelden en  
-behandelingen en hulp bij het grootbrengen van zeer jonge dieren. 
 
 
 


